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ً للمجلط الىطني في رام هللا  اليىم.. اهطالق أعمال الدورة الثالثت والعشٍر

 15ثالثة جوانب رئيسة للقرارات واتجاه لخفض مقاعد التنفيذية إلى 
 8302\4\03االيام     كتب يوسف الشايب وعبد الرؤوف أرناؤوط:

مققققر الرئاسققة االمقاطيقققةن  ققد مدينقققة راا ارم  عمققا  القققدورة تنطلقق م مسقققاو اليققوام  قققد ااعققة  بمقققد ال قققيري  
الثالثققة والي ققريم للمجلققس الققوطند الفلسققطيندم  يققد اثنققيم وع ققريم عامققًا علققى ااجتمققاع السققا    ققد اليققاا 

؛ وذلققققر راققققرار  رنققققامح سياسققققد للمربلققققة المق لققققةم وانتخققققاب لجنققققة تنفيذيققققة جديققققدة لمنظمققققة التبريققققر 1996
 الفلسطينية.

الجلسققة اا تتابيققة  السققالا الققوطند الفلسققطيندم يليققو اققراوة الفاتبققة علققى  رواح ال ققيداوم   لمققة لققرئيس  ت ققد 
المجلس الوطند الفلسطيند سليا الزعنومم لتختتا ىقذه الجلسقة   لمقة  قاملة للقرئيس مبمقود ع قاسم و قفيا 

ب عقققدة  ققد اايققة ا ىميقققةم عضققو اللجنققة التنفيذيققة لمنظمقققة التبريققر وا قق    ققو يوسقققام   نيققا تتنققاو  جوانقق
  رزىا "مواجيقة المخططقات المياديقةم ومباولقة تمزيق  القضقية الفلسقطينيةم والمواقا ا مير قدم واليديقد مقم 

 القضايا الميمة على ىذا ال ييد".
وتتوا قق م بسققب   ققو يوسققام  ياليققات اجتمققاع المجلققسم بتققى يققوا الجميققة المق قق م الرا قق  مققم  يققارم  بيققث 

الققو طققرح ونقققاش مجموعققة مققم القضققايام  ققد مقققدمتيا مواجيققة اققرار ترامققب   عالنققو القققدس ي ققتم  جققدو   عم
عا ققمة لالبققتال م و يفيققة إجيققاض ىققذا القققرارم  القققدس لققم ت ققوم إا عا ققمة للدولققة الفلسققطينية المسققتقلةم 

مير يققة خا ققة  م  بققد  ىققا المخققاطر الماثلققة  مققاا القضققية الفلسققطينية "موضققوع مواققا الوايققات المتبققدة ا 
 اليادا إلى المساس  القدس  يا مة لدولة  لسطيم".

و  ار   و يوسام  د بديث لق"ا ياا"م إلى  م جدو   عما  اجتماعات المجلقس القوطند الفلسقطيند ي قتم  
إضا ة إلى اضية القدس ومواجية ارار الرئيس ا مير د ترامقب إزاوىقام اضقايا ميمقة  بق  اليقودة لالجئقيم 

م واسقققتدامة الفياليقققات الجماىيريقققة وال قققي ية الرا ضقققة ل ققق  مقققا يم قققم  م 194التمسقققر  قققالقرار الفلسقققطينييم و 
زالقة اليق قات  ماميقام و قد اليقوا الختقامد سقي وم ىنقار  ي    واائ  علقى ا رضم والم قالبة الفلسقطينية وال

فلسققطيندم ا تققًا إلققى اجتماعققات للجنققة التنفيذيققة لمنظمققة التبريققر الفلسققطينيةم وانتخا ققات للمجلققس المر ققزي ال
  م انتخا ات  عضاو اللجنة التنفيذية الجدد سي وم الخميس  و الجمية المق ليم.
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و ضاا لق"ا ياا": جدو  ا عما  با ق م وت قارر  قد ااجتماعقات  ا قة   قائ  منظمقة التبريقر الفلسقطينية 
لج يقة ال قي يةم وند قد  م اا تتقاح  استثناو الج ية ال ي ية التد  علنت مقاطيتيا لالجتماع.. نبترا مواا ا

 سي وم  الن اب القانوندم الذي ىو ثلثا  عضاو المجلس الوطند.
و وضق    ققو يوسقا  م المجلققس الققوطند الفلسقطيند يتقق لا مقم  ر يققة م ونققات: ممثلقو الف ققائ  الفلسققطينيةم 

است قيد ثمقانوم عضقوًا مقم  ا مم واليس رم المنظمات ال ي يةم والمستقلوم.. منذ القدورة الماضقية إلقى ا م
 عضاو المجلسم وجقرت اجتماعقات موسقية لقيقادات الف قائ   قد منظمقة التبريقر لتي ئقة ىقذه ال قواار  يقد 

  خذ الن اب القانوند.
ولا ينا   و يوسا من  اابتال  م ار ة عدد مم  عضاو المجلقس المقدعويم مقم الخقارجم واقا  لقق"ا ياا": 

م  م يققتا اققدًا االيققوان مير ققة َمققم منيققو اابققتال  مققم البضققور اجتماعققات ىنققار إعااققات بتققى ا مم ويم قق
المجلقققس  قققد مدينقققة راا ار.. بتقققى ا م ن قققيد تققق خيرًا  قققد عمليقققة و قققو  الققق يضم و عتققققد  م يقققوا اا تتقققاح 
سي ققيد اسققت ماًا للبضققورم وا تتققاح جلسققة المجلققس الققوطند الفلسققطيند لققم ت ققوم إا  ن ققاب الثلثققيمم و قق  

 ا والقانوم.النظا
و قققد ىقققذا ال قققددم   قققا  بمقققد مجقققداندم عضقققو اللجنقققة التنفيذيقققة لمنظمقققة التبريقققر الفلسقققطينيةم النققققابم 

عضققوًا  ققدًا  15لققق"ا ياا"م عققم توجققو لخفققض عققدد  عضققاو اللجنققة التنفيذيققة لمنظمققة التبريققر الفلسققطينية إلققى 
  بسب ما ىو اائا باليًا. 18مم 

 15مققا  المجلققس الققوطند الفلسققطيند اققد ي ققوم عققدد  عضققاو اللجنققة التنفيذيققة واققا : " ققد ىققذه الققدورة مققم  ع
 وىو موضوع مطروح". 18وليس 

جوانقب رئيسقةم يتيلق  الجانقب ا و   3ولفت مجداند إلى  م " ىمية المجلس الوطند الفلسطيند ت مم  د 
و التالد   م الموضوع السياسقد   ال   السياسد والتبديات السياسية الراىنة التد تواجو القضية الفلسطينيةم

سققي وم ا  ققرز علققى جققدو   عمققا  المجلققسم وعليققو   نققو  ققالمخرج السياسققد مينققد  قق جراو مراجيققة سياسققية 
 املة والخروج  ردية و رنامح سياسد للمربلة القادمة تستند إلى  مريم: ا و  ارارات المجلس المر قزي  قد 

 ق داة للتبقرر السياسقد سقييتمد الم قادرة السياسقية التقد طربيقا منت ا  انوم الثقاند الماضقدم والثقاند  نقو 
 الرئيس مبمود ع اس  د مجلس ا مم  د الي ريم مم   اط الماضد".
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ور ى  د ىذا ال دد " ىمية سياسية ليقد المجلس القوطند لبمايقة و قيانة الم قروع القوطند الفلسقطيند  قد 
 السياسية".مواجية ما تسمى  فقة القرم وايرىا مم التبديات 

و ضقققاا مجقققداند: "الجانقققب الثقققاند ىقققو بمايقققة و قققيانة النظقققاا السياسقققد الفلسقققطيند  اعت قققار  م منظمقققة 
التبريققر ىققد الممثقق  ال ققرعد والوبيققد لل ققيب الفلسققطيندم وىققد ارطققار للنظققاا السياسققدم وىققو مققا يتطلققب 

ريقر  نيقا  قاخت وتت  ق  ويتراجق  المراجية لنابية التفيي  والتطويرم خا ة  نو  قام ييقاب علقى منظمقة التب
دورىقام و التققالد سققيجري إعطقاو د يققة اويققة لييئقات المنظمققة وتجديققدىا وتجديقد ىيئاتيققا  مققا يقددي إلققى تفييقق  
عققادة  ققيااة اليالاققة  ينيققا و ققيم السققلطة؛  م إبققدى ار قق اليات ليققا عالاققة  منظمققة التبريققر مققم جيققةم وال

  التنسي  ما  يم السلطة ومنظمة التبرير".
وتا  : "الجانب الثالث ىقو ارارنقا القوطند المسقتق م  قال يجقوز  م نقرىم ارارنقا السياسقد  ي جيقة داخليقة  و 
نيققاو ت يققات انقال يققام  خارجيققةم  قققد  عطينققا الفققرص اليديققدة والواققت ال ققا د لبر ققة بمققاس رنيققاو اانقسققاا وال

ا الققذي ا يتقققاط  مقق  الم ققروع الققوطند ومققم الواضقق  تمامققًا  نيققا مسققتمرة  ققد نيجيققا وليققا  جنققدتيا وم ققروعي
الفلسققطيندم وىققذا  ققام واضققبًا  ققد مباولتيققا عقققد مققدتمر  ققدي  ومباولققة نفققد ااتيققاا عققم جققريمتيا  مباولققة 
اااتيا م ما ييند  م بماس ليست  د وارد الم البةم و التالد ا يم م  م نرىم  قرعيتنا الوطنيقة لبر قة 

دخ  ويضقق ط ليققدا عقققد المجلققس الققوطند الفلسققطيندم  يققذا مققا ا بمققاس  و  ي طققرا إاليمققد  و دولققد يتقق
آذار  ققام  7يم ققم  م نق قق   ققوم و التققالد  قق م ارارنققا  يقققد المجلققس الققوطند  ققد اجتمققاع اللجنققة التنفيذيققة يققوا 

 تي يرًا عم إرادةم وادًا االيوان سيفتت  المجلس  ن اب  ام ".
ستبداث من ب رئيس دولة  لسقطيم لقيس مطروبقًا علقى وردًا على سدا م   ار مجداند إلى  م موضوع ا

 عمقققا  المجلقققس القققوطند الفلسقققطيندم واقققا : "إطالاققققًام  قققالمجلس القققوطند ينتخقققب اللجنقققة التنفيذيقققة واللجنققققة 
 التنفيذية تنتخب رئيسيا و ميم السرم وتوزع المياا على  عضائيا".

 و ضاا: "المجلس الوطند ا ينتخب رئيسًا وا نائب رئيس".
ردًا علقققى سقققدا    ققق م مقققا يتقققردد عقققم إم انيقققة خفقققض عقققدد القققدوائر  قققد منظمقققة التبريقققر الفلسقققطينيةم اقققا  و 

 مجداند: "ىذا نوع مم الت ينات اير المنطقيةم  الدوائر تن   بسب الباجة وليس بسب ا  خاص".
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 روٍترز: خصىم عباش ًيتقدون إصراره على اوعقاد املجلط الىطني الفلضطيني ًىم الاثىين

 8302\4\82رويترز:  -أمد/ غزة 
اقققا  خ قققوا سياسقققيوم للقققرئيس الفلسقققطيند مبمقققود ع قققاس يقققوا ا بقققد إم إ قققراره علقققى عققققد اجتمقققاع نقققادر 
للمجلققققس الققققوطند الفلسققققطيندم  علققققى ىيئققققة ت ققققرييية  لسققققطينيةم ييققققدا إلققققى تيزيققققز ا ضققققتو علققققى السققققلطة 

 وتيمي يا.
وييم  تبت مظلة منظمة التبرير الفلسقطينيةم يقوا  700ودعا ع اس انيقاد المجلسم ال الغ عدد  عضائو 

 ااثنيم اائال إم الجلسة ست وم  ر ة لت  ي  ج ية موبدة ضد إسرائي  والوايات المتبدة.
ل ققم عقققد ىققذا ااجتمققاع  ققد راا ار  الضققفة ال ر يققة الواايققة تبققت اابققتال  ارسققرائيلد  بيققا خال ققات اديمققة 

ع قققاس ومنا سقققييا مقققم الف قققائ  ا خقققرى ومنيقققا إسقققالمية. و ثيقققر مقققم ىقققداو  قققيم بر قققة  قققت  التقققد يتزعميقققا 
 المنا سيم ليس  وسييا بضور ااجتماع  س ب القيود ارسرائيلية.

 عضاو  د المجلس الوطند الفلسطيند ع اس لت جيق  ااجتمقاع للسقماح  م قار ة عقدد  109وا    ياا دعا 
 ياح وزادت بدة اانتقادات ضد الرئيس يوا ا بد.   ر منيا ل م ىذه المنا دة ذى ت  دراج الر 

واققا  م ققير الم ققري عضققو المجلققس الت ققرييد عققم بر ققة المقاومققة ارسققالمية ابمققاسن لل ققبفييم لققدى 
بضور اجتماع  د ازة  عضاو المجلس الذيم ينتقدوم عقد جلسة ال د "جئنا اليوا لند د علقى  م المجلقس 

 راا ار ادا اير  رعد وبز د وا يمث  المجموع الفلسطيند".الوطند الفلسطيند الذي سينيقد  د 
ويمث  اطاع ازةم الواا  عمليقا تبقت إدارة بمقاسم نقطقة رئيسقية  قد اااتتقا  القداخلد الفلسقطيند. وراقا  م 
بمققاس  علنققت اليققاا الماضققد خضققوعيا رسققميا لسققلطة ع ققاس إا  م الخال ققات علققى تقاسققا السققلطة عرالققت 

 جيود الم البة.
نيقاو سياسقة التفقرد وارا قاو التقد تمارسقيا  واا  الم قري "ند قد علقى ضقرورة اسقتيادة الوبقدة الفلسقطينية وال

 ايادة السلطة مم خال  سراتيا للمدسسات الفلسطينية".
واتيا خضر ب يقب القيقادي  قد بر قة الجيقاد ارسقالمدم البليقا السياسقد لبمقاسم ع قاس  ار قرار علقى 

ند الفلسققطيند "لت ققريس بالققة التفققرد وارا ققاو التققد يمارسققيا ضققد  قق  الميارضققيم عقققد جلسققة المجلققس الققوط
 والمخالفيم لو".

 واا  "  و مازم اع اسن يبرص على  م يخرج ىذا المدتمر  مخرجات وارارات تتناسب م  م روعو".
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الجيقققود وتيقققارض بمقققاس والجيقققاد ارسقققالمد اسقققتراتيجية ع قققاس   ققق م مبادثقققات السقققالا مققق  إسقققرائي . ل قققم 
و ار مواا  ثير مم الفلسقطينييم بياليقا مت قددا  يقد اعتقراا القرئيس  2014الد لوماسية توافت منذ عاا 

 ا مري د دونالد ترامب الياا الماضد  القدس عا مة رسرائي .
وجقرى خاللقو تييقيم  عضقاو جقدد  قد  2009و ام آخر اجتماع طارئ للمجلس الوطند الفلسطيند  د عاا 

 .1996نفيذية التا ية لمنظمة التبرير الفلسطينية. وانيقدت آخر جلسة عادية للمجلس عاا اللجنة الت
واا  مبللوم سياسيوم  د ازة إم انيقاد المجلس دوم تمثي  واس  مم الف قائ  مقم  ق نو إضقياا  قرعية 

  ي ارارات يجري اتخاذىا.
د مقققم مي قققر رئيسقققد  قققيم اطقققاع اقققزة وابت قققد ع قققرات ال ققق ام الملثمقققيم يقققوا ا بقققد علقققى الجانقققب الفلسقققطين

سقققرائي  ميقققدديم  منققق  مقققرور  ي مسقققدو   قققد المجلقققس القققوطند الفلسقققطيند إلقققى الضقققفة ال ر يقققة لبضقققور  وال
 اجتماع يوا ااثنيم.
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 باٌعىاك.. مً باٌع عباش وكيف؟

 8302\4\03   رأي اليوم  عبد الستار قاسم
تنت ققر  ققد مبا ظققة نققا لس ا تققات ضققخمة م لفققة تبمقق   ققور مبمققود ع ققاس رئققيس السققلطة ايققر ال ققرعد 

لقققذي  قققاي م و يقققاال  القققب الال تقققات ا تقققذ ر مقققمم ل قققم ا تقققة تققققو  إم  ىقققالد وتققققو  لقققو إنقققا  ايينقققاه. مقققم ا
مبا ظة نا لس ىا الذيم  اييوه. و نا  بد  ىالد مبا ظة نا لسم وا  ذ قر اننقد  اييتقوم وا يم قم  م   اييقوم 

م ولقققا تيقققد لقققو  ي  قققفة 2009و ثيقققروم ايقققري ا يم قققم  م ي قققاييوه. ىقققذا  قققخص انتيقققت مقققدة وايتقققو عقققاا 
ونية منذ ذلر البيم.  لماذا ىذا ااستيتار  القانوم و م قادئ الديمقراطيقة التقد يت نقاه مسقدولوم نظريقا دوم اان

 تط يقياال
لا  ر الناس يتد قوم إلى راا ار لم ايية ع اس  الم ا بةم ولا ي ت ىو إلى نا لس ليقيا عر ا على القدوار 

  انتخا ات ليقيا  بد ا تات م ايية. نريقد  م نفيقا مقم لي اييو الناس. ولا يب   استفتاو م اييةم ولا تب 
القققذي اقققرر ن قققر ىقققذه الال تقققات و يقققا تمقققت الم اييقققة لنقققتيلا ونيلقققا ا جيقققا  القادمقققة ىقققذا ا سقققلوب المتطقققور 

  الم اييات السياسية.
ىققذه ت قققر ات تنققدرج تبقققت إطقققار  سققاليب النفقققا  الير يققة التقققد طالمقققا  ققيدناىا لقققدى دو  عر يققة عقققدة ومقققم 

منيا ا ردم وم قر وايرىمقا. وىقذا نفقا  يبقاو  نقزع الققرار مقم النقاس ووضقيو  قد مجموعقة  ق يرة مقم ض
الناس ليا م ال  ذاتية م  البا ا. ا يب   بد  م يتبدث  اسقا النقاس إا إذا خولقوهم وا يوجقد  بقد ا م 

ا. وىذه  ساليب تسقاىا  ققوة  د الضفة ال ر ية واطاع ازة يملر تخويال جماىيريا ليمث  الناس وينط   اسمي
 يملية التخلا السياسد والذي يترتب عليقو تخلقا  خالاقد واجتمقاعد ومنطققد وتر قويم وتخلقا  قد التي يقر 
عم الذات وار قرار علقى البريقة. مقم اقاا  يقذا اليمق  و مقر  قو ا يقدرر مقدى ا خطقار وا ضقرار المترت قة 

وىققد علققى نمققط إخققراج المققدارس والمققوظفيم إلققى ال ققارع علققى مثقق  ىققذا السققلور. ىققذه   ققياو ميي ققة ومفسققدةم 
 لليتاا لسياسة   يضة بمقاو  و ليم  م يم.

  تر وا الناس و  نيام وا تستمروا  د إلقاو   ل ا علييا وم ادرة م اعرىا ومواافيا.
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 عمىم فلضطين وخصىص غسة

 8302\4\03  الحياة  فاتنة الدجاني
القذي يطقال وم  قو وتفاوضقوا « ب  القدولتيم»بتى  د  سو   وا يسيام  م لا يخطر  د  ا  الفلسطينييمم وا 

عليوم  ات يبتم  مينى دولة  د اطاع ازةم و خرى  د الضفة ال ر يةم و م طر ًا  لسطينيًا ىو الذي يطقرح 
 ىذا الب !

 يققانْيم   يقق   لققغ ا مققر  ققيم الفلسققطينييم ىققذا الققّدرر  بيققث ُتطققرح مسقق لة انف ققا  الضققفة عققم اققزةم وت سققيس
 ال«دولتْيم»منف لْيمم  و ر ما 

ما  ام ليذه الف رة  م تخطر علقى  قا م راقا الف ق  الج را قد التيسقفد لالبقتال  اليسق ري ارسقرائيلد  قيم 
م وتجليقققات ذلقققر  قققد إ قققرار «بمقققاس«و«  قققت »اقققزة والضقققفة. ل ّنقققو اانقسقققاا القققوطند ال  يقققر  قققيم بر تقققد 

م مققم دوم تواقق  نتققائح اسققتراتيجيةم ومققم دوم إعققداد  ققاٍام  و علققى عقققد المجلققس الققوطند«  ققت «السققلطة و
م  يما تيارض   ائ   خقرى و خ قيات «الج ية ال ي ية«و« الجياد ارسالمد»وبر ة « بماس»م ار ة 

 مستقلة عقده  د ظ  الخال ات.
عقققم سقققيييا إلقققى  قققدائ  عقققم منظمقققة التبريقققر « بمقققاس»ىقققذا ن قققا الم قققي ة التقققد ت تمققق   تسقققري ات مقققم 

م مسققنودة دسققتوريًا  مجلققس «ب ومققة عمققوا  لسققطيم»لسققلطة الوطنيققة والمجلققس الققوطند. والمق ققود ت قق ي  وا
 وطند خاص  يا.

 اعت قققاره تيديقققدًا إعالميقققًا.  قققال دخقققام  قققال نقققار. و لسقققطيم « بمقققاس»ولقققيس مقققم الفطنقققة التيامققق  مققق  مواقققا 
ا  لسقطيم ا ولقى التقدم  اخت قارم ا طلت  نيرام اانقسامات.   يرىام     مرُّىام ما ب ق  لب ومقة عمقو 

 قيقادة البقاج  مقيم البسقيندم وتر سقيا  بمقد بلمقد  1948 سستيا الييئقة الير يقة اليليقا  قد  يلقو  اسق تم رن 
 ا ام على ما ت قى مم  لسقطيم  يقد إعقالم دولقة إسقرائي . ىقذه الب ومقة ىقد ت إلقى إدارة اطقاع اقزة  وايقة 

ةم ودعت إلى عقد مجلس وطنقد  لسقطيند.  قام بتميقًا  م ت قوم تلقر اضائية ت م  عموا  لسطيم اانتدا ي
الب ومة ىد ًا لتجاذ قات إاليميقة لقدو   انقت ا تقزا  تبقت ااسقتيمار ارن ليقزي. ثقا انتيقت إلقى ضقا الضقفة 
 إلى ا ردمم  ااستناد إلى ارارات مدتمر  ريبا الذي تداعت إليو القيقادات التقليديقة والمياِرضقة للبقاج  مقيمم

 .1959 يما تولَّت م ر إدارة اطاع ازة. وابقًام  ل ى الرئيس جما  ع دالنا ر تلر الب ومة عاا 
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م  ام للتاريخ  م ُي رر نفسوم  الت رار ميزلة. الوض  اراليمقد ا م ا «. يا دار ا ُربنا وا جينا»و  ننا  وال
  قائليام و قد الضقفة وسقلطتيام ا تتواقا. يبيط  انيياراتو و ٌا. والتدخالت الدولية واراليميقة  قد اقزة و 

م  ام مم  ار  جوىري باسا ووبيد  يو  م رسرائي  اليد اليليا. و د مث  ىذه الميطياتم   م المقاومقة  وال
 ال اسلة لل يب الفلسطيند ميّرضة  الت  يد للت ديد مم دوم الب و  على جدوى الترا مات.

م و قد «بمقاس»تقداوليا علقى مسقتوى القيقادات السياسقية  قد الخطير  د مس لة ب ومة عموا  لسقطيمم ىقو 
وىققذا ا يققق  «. مسققيرات اليققودة»السياسققدم ع ققر اسققتثمار سققل د لققزخا « التيملُقق » جققواو ُت ققتاُّ منيققا  قق ية 

خطورة عم  م ىذه المس لة  اتت  يضًا متداولة على المستوى ا يقديولوجد وتقدطر نقا قات  يقض المثقفقيمم 
م   ق بت بقيقققة واايققةم وا  ققد «عمققوا»اقزة عققم  ققااد  لسققطيمم  التقالد إاامققة ب ومققة   ق م مسقق لة انف ققا 

دارتيا.  مم تنظيٍر ليام لتَق ُّليا وال
البقق م لقققدى ىقققذه الفئقققات المثقفقققةم ىقققو الم قققادرة إلققى إعقققالم اتبقققاد  لسقققطيندم يضقققا الضقققفة واقققزة. وا داعقققد 

اتبقادًا علقى نسق  ااتبقاد السويسقريم  و ال لجي قدم  للتورط   ريًا      ىقذا ااتبقادم    نمقا البقديث يتنقاو 
وىقذا تراجق    يقر عقم نقا قاتم  قد البقا  الفلسقطينيةم تناولقت «. اليظمقى» و الممل ة المتبدة  د  ريطانيا 

إاامقة  ونفيديراليققة  و  يديراليققة مقق  ا ردمم و خقرى عققم  يديراليققة مقق  إسقرائي . وليقق    ثرىققا طموبققًا  ققييونيًا 
يجمققق  دو  المنطققققة.  مقققم  جققق  عيقققوم إسقققرائي  ن ققق ت   قققرة ال قققر  «  ونقققديمنيوا»الداعيقققة إلقققى  تلقققر الف قققرة

 ا وسط الجديدم ونتائجيا الدموية الراىنة.
منظمة التبرير ومجلسيا الوطندم  انا وما زاام ال بر الذي ت ب  يو روا د النضا  الفلسقطيند   يجا يقات 

تيدديققةم ميمققا اختلفققت الوتققائر. ومققا  ققام ليققذه الخ و ققية  و تلققر الخ و ققية الج را يققة والسياسققية لتلققر ال
ا   م البقديث ي ق   عقم   لسقطينية مسقتقلة «  يانقات» م تفرض نفسيا   بادية ت ادر ال تلة مجتميةم وال

. وىققذا مققا يجيقق  مجققرد التف يققر  ققد ب ومققة عمققوا  لسققطينية إ ققارة 48 ققد المنققا د والضققفة واققزة وعققرب الققق 
 م ور ما  ا .«ب ومة خ وص ازة» ومة ىد اير  ريئة الى ب
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 للمجلط الىطني اليىم 32رفض فلضطيني واصع.. اهطالق الدورة الـ

 8302\4\03  صفا –رام اهلل 
للمجلققس الققوطند الفلسققطيند  ققد مقققر رئاسققة السققلطة الفلسققطينية  مدينققة  23تنطلقق  ااثنققيم  عمققا  الققدورة الققق 

 د الواس  ليقدىا دوم توا   وطند.راا ار  الضفة ال ر ية المبتلةم راا الر ض الف ائل
ومقرر  م ُتيقد دورة المجلس  ر ية  ياا تبت عنوام: "القدس وبماية ال رعية الفلسقطينية"م  قد ااعقة  بمقد 

عاًمانم انتخاب لجنة تنفيذية جديقدة  85ال قيري  مقر الرئاسة  رئاسة رئيس المجلس البالد سليا الزعنوم ا
 و بث ا وضاع الفلسطينية. لمنظمة التبرير الفلسطينيةم

وي ارر  د الجلسقة و قود عر يقة ودوليقة وممثلقيم عقم   قائ   لسقطينيةم  يمقا  علنقت   قرى الف قائ    رزىقا 
 بر ة بماس والجياد ارسالمد والج ية ال ي ية لتبرير  لسطيم ر ضيما الم ار ة  د الدورة ومقاطيتيا.

-مققم  يققنيا  عضققاو  ققالمجلس-ة اع ققاسن دعققوات عديققدةوتجاىقق  رئققيس المجلققس االزعنققومنم ورئققيس السققلط
لت جي  عقد الجلسة  د ظ  اانقساا الداخلد و س ب عقدىا دوم توا ق  وتبقت بقراب اابقتال م  قد مسقيًى 

 ليقد مجلس توبيدي يضا ال   الفلسطيند.
 ت جيق   نائً قا  قد المجلقس الت قرييد علقى عريضقة تطالقب 87عضًوا  د المجلس الوطند  ينيا  145ووا  

 انيقاد المجلس الوطندم لبيم إنياو اانقساا وتبقي   را ة تمث  ال   الفلسطيند.
 مققا دعققا "المققدتمر ال ققي د الققوطند" الققذي عقققد   ققزة  مققس ا بققد الققرئيس مبمققود ع ققاس وبر ققة  ققت  لت جيقق  

 جلسة "المجلس الوطند" المزم  عقدىا اليوا.
مقققارس الماضققد عققققد  7اقققررت خققال  اجتمققاع  رئاسقققة ع ققاس  ققد و انققت اللجنققة التنفيذيقققة لمنظمققة التبريققر 

 م  مدينة راا ار وسط الضفة ال ر ية المبتلة.2018إ ري   30المجلس الوطند يوا 
.م وي لققغ عققدد  عضققائو 27/8/2009السققا قة  ققد تققاريخ  22تجققدر ار ققارة إلققى  م المجلققس عقققد دورتققو الققق 

 عضًوا. 765
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 طني إلعالن فلضطين "دولت جحت احتالل"؟ )جحليل(هل جمهد اجتماعاث املجلط الى 

 عاما مم اانقطاع 22تنطل  اليوا ارثنيم  يد 
 8302\4\03 رام اهلل/جاد النبهان/األناضول 

ا   نبو  س وع مم اجتماعقات المجلقس القوطند لمنظمقة التبريقر الفلسقطينيةم التقد تنطلق  اليقوا ارثنقيم  قد 
ت قققري  بقققو  الققققرارات المتوايقققةم مقققا  ثقققار جقققدا  ثيقققرم وتقققرر اليديقققد مقققم راا ارم  دلقققى ايقققادي  المنظمقققة  
 ا سئلة على السابة الفلسطينية. 

 الثالثقققاو الماضقققدم اقققا  عضقققو اللجنقققة التنفيذيقققة لمنظمقققة التبريقققرم بنقققا عميقققرةم  قققد بقققديث رذاعقققة " قققوت 
يات اتخقققاذ اقققرارات  لسقققطيم" الرسقققميةم إم "المجلقققس القققوطند اقققد يفقققّوض مجلقققس المنظمقققة المر قققزيم   قققالب

 ت رييية واانونية با  اياب الت رييد". 
الت قري م اعت قره مبللقوم سياسقيوم ومراا قوم "اقد يميقد للقتخلص" مقم المجلقس الت قرييد ضقمم خطقوات اققد 
تقققددي إلقققى "إل قققاو" اتفقققا   وسقققلو وبلّقققو والسقققلطةم و"إعقققالم  لسقققطيم دولقققة تبقققت اابقققتال  اتبميققق  إسقققرائي  

 سطينيةن". مسدولية ا راضد الفل
 قيم الجقان يم الفلسقطيند وارسقرائيلدم  قّوض المجلقس القوطند لمنظمقة  1993وعند تواي  اتفا   وسقلو عقاا 

التبريرم المجلس المر زي للمنظمقة   ن قاو السقلطة الفلسقطينية لت قوم جيقازا إداريقا يقدير  قدوم الفلسقطينييم 
 وليا رئيس ومجلس ت رييد منتخ ْيم. 

مة التبرير  و ما يطل  عليو المجلس القوطند الفلسقطيندم  علقى سقلطة تنفيذيقة تمثق  والمجلس الوطند لمنظ
 الفلسطينييم  الداخ  والخارج. 

 ما المجلس المر زيم  يو  منزلة جياز تنفيذي ينتخ و "الوطند" مقم  جق  متا يقة اراراتقو وتنفيقذىام  قد بقيم 
ن او الس  .  1994لطة عاا ت    المجلس الت رييد  يد تواي  اتفا   وسلو وال

وتيليقققًا علققى ت ققري  عميققرةم يقققو  المبلقق  السياسققد جيققاد بققربم إم المجلققس الققوطند مققم  ققالبياتو مققن  
"المر زي"  البيات ت قريييةم ل قم لقيس  مققدوره إل قاو المجلقس الت قرييد؛  م ذلقر يجقب  م يسق قو إل قاو 

 اتفا   وسلو. 
ل ققاو الت ققرييدم إا إذا  ققام ىنققار تف يققر  مربلققة دولققة وىققذام  مققا يقققو  بققربم "مققم المسققت يد؛  ققال منطقق    

 تبت اابتال ". 
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و ققد بديثققو لوناضققو م ي ققير  م  ققدور اققرار مققم ىققذا النققوع سققيبم  رسققائ  عديققدة  خققرى؛   رزىققا بر ققة 
 "بماس"م مفادىا  نو "لا ييد ىنار وجود  رعد لنوا يا المنتخ يم  د المجلس الت رييد". 

 قات  رلمانيقة  قد ا راضقد الفلسقطينيةم  سقفرت عقم  قوز "سقاب " للبر قة  مقاعققد  جريقت انتخا 2006وعقاا 
إثقققر  2007م ولقققا ييققققد المجلقققس منقققذ 132مقيقققدا مقققم   ققق   76المجلقققس الت قققرييدم بيقققث ب قققلت علقققى 

 ا بداث التد  دت إلى اانقساا  يم " ت " و"بماس". 
  رييد  عضاو  د المجلس المر زي. و موجب القانوم الخاص  منظمة التبرير ي    نواب المجلس الت

مايو/ يقققارم دوم م قققار ة بر تقققد "بمقققاس"  3وييققققد المجلقققس القققوطند اجتماعقققا ي قققد  ارثنقققيم ويسقققتمر بتقققى 
و"الجيققاد ارسققالمد"م اللتققام ر ضققتا دعققوة ليمققا  يققذا الخ ققوصم وانتقققدتا عقققده  ققد مدينققة راا ارم الواايققة 

 تبت "اابتال  ارسرائيلد". 
ضا ة إلى "بمقاس" و"الجيقاد ارسقالمد"م  علنقت الج يقة ال قي ية اثقاند    قر   قائ  منظمقة التبريقر  يقد  وال

بر ة  ت ن      نيائد اعتزاميا عدا الم ار ة  قد اجتماعقات القوطندم ودعقت إلقى ت جيلقوم دوم  م تقذ ر 
 س  ا مبددا لذلرم  يما اررت الج ية الديمقراطية الم ار ة. 

م ل نقققو ُعققققد لمقققرة وابقققدة طارئقققة عقققاا 1996يقققة للمجلقققس القققوطند عققققدت عقققاا ي قققار  م آخقققر جلسقققة اعتياد
2009  . 

عضققوا تققا دعققوتيا لبضققور جلسققتو  ققد راا ار انتخققاب لجنققة تنفيذيققة  750ويت ققوم المجلققس الققوطند مققم 
جديدة ومجلقس مر قزي جديقد للمنظمقةم ووضق   رنقامح سياسقد جديقدم  بسقب مقا  علقم رئقيس المجلقس سقليا 

 نبو  ير. الزعنوم ا   
زالقة  و بسب المبل  السياسد "برب"م   م "إنياو  و ب   و  طب المجلس الت رييد ييند إنياو و قطب وال

 رئاسة السلطة التد ااترنت  و؛  فد اللبظة التد تنتيد  يو واية الت رييد تنتيد واية رئيس السلطة". 
 يم قم اسقتمرار وجقود السقلطة " قدوم و ام القرئيس الفلسقطيند مبمقود ع قاس اقد  قرح   ثقر مقم مقرةم  نقو ا

عقققادة ال قققالبيات لمنظمقققة التبريقققر  سقققلطة بقيقيقققة"  سققق ب ارجقققراوات ااسقققرائيليةم و لمققق  رم انيقققة بليقققام وال
 تمييدا رعالم  لسطيم دولة تبت ابتال . 

ولققيس   ييققد عققم بققربم يققرى المبلقق  السياسققد   ققرا ع ققةم  م "اققرار إعطققاو  ققالبيات ت ققرييية للمجلققس 
  زي ييند  م ىنار تخطيطا لنق  السلطة إلى مربلة الدولة. المر 
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و د بديثو لوناضقو م يققو  إم "مدسسقات المنظمقة ىقد مقم سقتقوا  اليمليقة الت قرييية لمواجيقة ارجقراوات 
 ارسرائيلية التد تباو  تقويض السلطة". 

سققلطةم ل ققم تبققت مظلققة وي ققير ع ققة  م ىققذه الخطققوة اققد تينققد "مسققخ منظمققة التبريققر ل ققد تقققوا  قق دوار ال
 اليملية السياسية الم مولة التد تراىم على نق  السلطة إلى مربلة الدولة تبت اابتال ". 

الخطققوة ذاتيققام ي ققفيا ال اتققب والمبلقق  السياسققد سققمي   قق يبم   نيققا "سققت وم جريئققة و ققد اتجققاه  ققبي م 
الفلسطيندم والذيم  جميوا علقى  م  اسيما  نيا تنسجا م  ت ريبات المسدوليم  د السلطةم و ينيا الرئيس

 السلطة    بت  ال سلطة وا مينى لوجودىا". 
وي ير   يب  م "ن وو السلطة  ام  قرار مم منظمة التبرير ل د ت وم ذراعا مم  ذرعتيقام ل قم مقا ب ق  

  ام الي سم و   بت ىد التد تقودم و ل ت إلى بد   ير دور المنظمة". 
عادة اليي ة للمنظمة". وييتقد  د بديث لوناضو    " م الوات اد بام للتراج  عم ىذه الخطوة وال

نمقققا  ويضققيا: "إم  قققام ىنقققار اقققرارات سقققتدخذ  ققد ىقققذا السقققيا م  قققال تينقققد  الضققرورة إل قققاو اتفقققا   وسقققلوم وال
عادة الدور الريادي  خيرةم ثا يتا ابقا إعالم انتيقاو  تبوي  مدسسات السلطة إلى  جيزة تا ية للمنظمةم وال

 وسلوم و لسطيم دولة تبت اابتال ".  
ويد د   يب  نو "ا يم م القو  إم القرار جاىز وسيتخذ وينفذ  قورام ل قم مقم المم قم اتخقاذه وت جيق  تنفيقذه 

 وال قائو وراة  د يد المجلس المر زي". 
تتيلقق   وو قق   قق يبم  قق م "إعققالم  لسققطيم دولققة تبققت اابققتال  يينققد  م يققتا إلقققاو  ا ققة المسققدوليات التققد

 ا راضققد الفلسققطينية المبتلققة علققى  اىقق  إسققرائي م وذلققر و قق  القققانوم الققدولد ارنسققاند واتفاايققات جنيققا 
 الدولية". 

 مقققا  م ارعقققالم مقققم النابيقققة المينويقققةم و ققق  المتبقققدثم "سقققيث ت البققققو  الفلسقققطينية اسقققتنادا إلقققى الققققوانيم 
طيم التققد ا تريققد إسققرائي  ااعتققراا  يققا ل نيققا الدوليققة ويجيقق  مققم ال ققيب التبايقق  علييققا مثقق  بققدود  لسقق

الذي طالب ا خيرة  اليودة إلى بدود الرا ق  مقم يونيقو/بزيرام  242واضبة استنادا إلى ارار مجلس اامم 
 ".1967ا   برب 
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يف للحقيقت  أبى مرزوق : ما صيجري في رام هللا جٍس

 8302\4\03  غزة / سما /
السياسقققد لبر قققة بمقققاسم اليقققوا ااثنقققيمم انتققققادا بقققادا ليققققد جلسقققة  وّجقققو موسقققى   قققو مقققرزو  عضقققو الم تقققب

 المجلس الوطند التد ستجري  د راا ار اليوا.
 وو ا   و مرزو   د ت ريدة لو ع ر تويتر ما سيجري   نو "تزييا للبقيقة".

اد وتسقققاو   قققو مقققرزو  " يقققا ت قققوم ىنقققار منظمقققة ممثققق   قققرعد وبيقققد لل قققيب الفلسقققطيند ولقققيس  ييقققا الجيققق
 وال ي ية وبماس وعدد   ير مم   ناو و  ائ  ال يب الفلسطيندال".

و ضققاا "ىقق  ىققد منظمققة تبريققر  مققا  انققت واققد اعتر ققت  ال يققام ال ققييوندم ومزاققت ميثاايققا الققذي تبققدث 
 عم تبرير  لسطيم واليودةال".

ي ق   خطقرا علقى مم جان و اقا  ع قد اللطيقا الققانوع النقاط   اسقا بمقاسم إم عققد المجلقس القوطند اليقوا 
 مستق   ال يب الفلسطيند واضيتو.

 و ضاا "الم ار يم جزو مم م روع اانف ا  المرتقب وسنظ  نناض  م  ال   الوطند ر  ا  ذلر".
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ر صفقت القرن  راد له جمٍر  الفصائل: املجلط اهفصالي ٍو

 8302\4\03الرسالة نت  
نيققققاد المجلقققس القققوطند  قققد راا ار نيايقققة ال قققير   قققّدت الققققوى والف قققائ  الفلسقققطينية ال  قققرى التقققد تقققر ض ا

 الجاريم  م المجلس انقسامد وانفرادي ويراد منو تمرير  فقات سياسية مدلمة ضد القضية الفلسطينية.
ور قققدت "الرسقققالة" ا قققرز ردود الفيققق  للف قققائ  الفلسقققطينية المقاطيقققة لمجلقققس راا ار المزمققق  انيققققاده نيايقققة 

 ال ير الجاري.
 المجلس باوية للفساد السياسد وا خالاد وااداري ال ي ية:

عضققو اللجنققة المر زيققة للج يققة ال ققي ية خالققد  ر ققاتم و ققا "الققوطند"   نققو "مجلققس اللققوم والفققرد وال ققوت 
الوابدم و مم مخاتير "المناط " و جيزة التنسقي  ا منقدم وا اليقة ال سقيطة التقد تيقيش علقى بسقاب ال قيب 

  قة  وسلو وزوابا المربلة. لو واد جاو على مقاس ط
واقا   ر ققات " اخت ققار ىقذه باويققة للفسققاد السياسقد وا خالاققد والمققالد واادراي"م مضقيًفا: " بمايققة منظمققة 
سققاط م قروع ايقادة تختطقا المدسسقات الفلسقطينية و قار  التبرير الفلسطينية ي وم  تبريقر المنظمقة  وًا وال

لسياسد وليس الرضوخ ليا خ  وا انيقا جيقة  ققدت  ق   قرعية مم الواجب الوطند  سر ابت ارىا للقرار ا
 وطنية وا  بت  د موا  الخ ا السياسد".

ولفت  ر ات إلى  م انيقاد الوطند  د الماضد  ام "بدثا وطنيا واوميقا وامميقا  امتيقازم  ق  عيقوم ال قيب 
طمقئم لقيادتقوم خال قا لمقا تذىب اليقو وتتا يقو ودو  وب ومقات وابقزاب   قرى تنتظقر اراراتقو م و قام ال قيب ي

 ىو عليو ا م".
التقد   قا يا اليقرام  -طلييتقو–و ضاا  ر ات: "ال يب الفلسطيند  و لتو وطريقو جيدًام يير يا   ثر مقم 

وىققو الققذي سققيبدد إم  ققام مجلققس راا ار المنيقققد  رعايققة ع ققاس  ققد مضققا تو المزمقق  جمييققا نيايققة ال ققير 
وطنًيققا بقيقًيققا  ا مليققى ل ققريبة ميزومققة تيققيش علققى بسققاب الط قققات  الجققاريم سققيقو  لنققا إم  ققام مجلًسققا

ال قي ية المفققرةم وعلقى بسققاب اثنقيم وسقتيم مخيمقًا  لسققطينيًا واضقية عادلقة و  قرى مترو ققة  قد ميقب الققري  
 عرضة للت فية والت ديد".

سسققات الوطنيققة و  ققّد  م "ال ققيب الفلسققطيند ىققو الققذي سققيقرر  يضققًا  ي وبققدة وطنيققة يريققدم ومققم ىققد المد 
ال ققرعية التققد تمثقق  إرادتققو ال ققي ية بقققًا ت ققوم  ققوتو البقيقققدم  مققا ىققو م  ققد الوااقق  البققّدم وىققو يسققتيد  ققد 
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 يار القادا مّرة  خقرى للبقرار والخقروج إلقى الميقاديم ليد قد علقى موافقو مقم  يقام  15و 14ذ رى الن  ة يوا 
 اابتال م وعلى ا طفا و خلا بقواو الوطنية".

ر ات: "مم ا يرى ىذه ال طولة الفلسطينية  قد اقزة سقوا لقم يقرى  ي  قدو وسيوا ق  طريق  القوىا واا   
 يستيمد ويست  د".…

وتسققاو  :" ي مجلققس وطنققد  لسققطيند ت يققب عنققو  قق  اققوى المقاومققة الفلسققطينية  ققال اسققتثناوال مققم سي ققد  
 نة وت ري  مم اابتال ال"  اًل  نو بف  يمث  إرادة و وت ال يب الفلسطيند وىو ينيقد   ال  ضما

 قاو مقم  قاو و  قى مقم - ما وتساو   ر ات: "عم  ي مجلس يتبدث عزاا ا بمد وىو ير   س ا تو ويققو  
تلر مقولة  انقت توجقو لليقدو مقم  يقروت وعلقى  ق   تبقٍد وليسقت مقولقة  اراقة يجقري رمييقا اام  قد  -  ى

 را ا بمد انيا عضالت مم ور  واش!"وجو ال يب واوى المقاومة و د استيراض سخيا ليضالت يي
و ققدد  ر ققات علققى ضققرورة  م ت ققرع المقاومققة الفلسققطينية واواعققدىا ال ققي ية و ن ققارىا و وادرىققا  ققد إن ققاو 
سقققاط  ققفقة القققرم وتدسققس لمربلققة نضققالية جديققدة  ج يققة وطنيققة موبققدة عنوانيققا مجا يققة م ققروع الت ققفية وال

 قدس والتبريرتنظا وتوبد طاااتيا على طري  اليودة وال
 الجياد: المجلس اير ملزا وا يمث  سوى مم يبضرونو

  ققّد ممثقق  بر ققة الجيققاد ارسققالمد  ققد ل نققام إبسققام عطايققام  ّم مجلققس راا ار المزمقق  عقققده نيايققة ال ققير 
 الجاريم ا يمث  سوى مم يبضره واير ملزا اساسا للقوى الفلسطينية وا يمث  ال يب الفلسطيند.

لققق"الرسالة نققت" إّم المققدتمر م ققوه ويفتقققر للقققوة السياسققية وا يي ققر عققم ااجمققاع الققوطندم م ققيرا  واققا  عطايققا
 إلى  ّم السلطة التد تفرض اليقو ات على ا ناو  ي يا ىد التد سيلبقيا الضرر.

 وذ ر  م  فقة القرم تبتاج لوبدة وطنية  د مواجيتيام وليس عقد الوطند  يذه الطريقة.
القيادي  قد البر قة خضقر ب يقبم إم عققد المجلقس تبقت بقراب اابقتال م ا يمثق  ال قيب  مم جيتوم اا 

 و ااد لل رعية واراراتو اير ملزمة وسيتا ميارضتيام وىد  قط تمث  لوم سياسد وابد.
و  ققّد ب يققب لققق"الرسالة نققت"  م ا ققرار ع ققاس علققى عقققد الققوطند  ققد ىققذا التوايققت يثيققر اليديققد مققم عالمققات 

 م "ومس لة تمرير  فقات سياسية  مر وارد"م وانيقاده ىو خروج عم التوا  .ااستفياا
 س: ع اس يمارس الد تاتورية ويقود الم يد نبو اانييار ال ام بما
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  ّد ممث  بر ة بماس  د طيرام خالد القدومدم  م إ رار بر ة  قت  علقى عققد اجتمقاع المجلقس القوطند 
الفلسطيند الذي الب عليو اللوم الوابد  د الفترة ا خيرةم موضبا  م متوا   د ظ  بالة التفرد  د القرار 

ذلر سي رس اانقساا وي قد ا وضاع  د الضفة ال ر ية واطاع ازة على مقا ىقد عليقوم ممقا يينقد  قرابة 
  م ىذا الطرا ميند  استمرار الب ار على ازة.

 ت   قد انيققاد المجلقس القوطند ىقو  مقر و ضاا القدومد لق"الرسالة نت"  م م ار ة  يض الف ائ  لبر ة 
مخج  ومدسا لمقا يمثلقو مقم تخليقا واضقبا عقم الم قلبة الوطنيقةم ا تقا و  ق   سقا  نقو لقا يسقم   قوت 
تلققر الف ققائ  مققم ا قق   ققد ظقق  ظققروا سياسققية  انققت  اقق  مققم انيقققاد المجلققس الققوطند وذلققر  نيققا تخ ققى 

 على نفسيا انقطاع ما يقدا ليا مم رواتب وبوا ز.
  ار القدومد  م سقلور رئقيس السقلطة منقذ ال دايقة ا يقوبد  ق ي جديقة  قد را تقو انيقاو اانقسقاا  ق  ذىقب و 

 لفرض عقو ات على ا ناو  ي و  د الوات الذي يتيرض  يو القطاع ليدوام إسرائيلد ىمجد.
و مققم واققا  القققدومدم إّم ع ققاس ي ققر علققى ادخققا  الفلسققطينييم  ققد  تققوم نفققس سياسققد مظلققام وىققو و ريققق

يقققتبمالم المسقققدولية ال املقققة عقققم تقققداعيات انيققققاد القققوطند  قققدوم توا ققق م واسقققتمراره  قققد د تاتوريقققة المواقققا 
 السياسد والتفرد  القرار.

وذ قققر الققققدومد  م بالقققة اانييقققار القائمقققة والقادمقققة ىقققد نتيجقققة سقققلور ع قققاس القققرا ض ل ققق  انقققواع ال قققرا ة 
 السياسية.

ا يينققد نيايتيققام  يققد ع ققية علققى المققوت واانييققار وث ققت ذلققر جليققا و  ققّد  م  ققيو ة ا وضققاع  ققد اققزة 
خقال  مسقيرات اليققودةم م قيرا إلققى  م الوضق  اااليمققد وراقا تيقيققدات الم قيد تجققاه القضقية الفلسققطينيةم إّا 
 نقو ا يقزا  يبمق   يضقا مقم الميطيقات اايجا يقةم مطال قا  قت   قاالتزاا  مسقار الوبقدة الوطنيقة التقد ترعاىقا 

 الدولة الم رية.
و  ّد لسام نائب المسدو  السياسد للبر ة  د ل نام جياد طوم   ّد ضرورة االتقزاا  مخرجقات اتفقا   يقروت 
الياا الماضد موالذي ي قدد علقى ضقرورة إعقادة عققد المجلقس القوطند ضقمم  قي ة جديقدة خقارج ا راضقد 

 الفلسطينية.
ا جقرى التوا ق  عليقو بقو  إعقادة  نقاو منظمقة التبريقرم م قيرا واا  طقو لقق"الرسالة نقت" إم البر قة ملتزمقة  مق

إلى  م بر تو تبدثت م  المسدوليم الم رييم بو  ضرورة التزاا جمي  ا طراا  يقذه ااتفااقات.وذ ر  م 
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عقد "الوطند"  دوم توا   لم ي وم  قرعًيام م قيرا إلقى ضقرورة عققد ااطقار القوطند المداقت  خطقوة عاجلقة 
 لفلسطيند.لترتيب ال يت ا

و  ّد  م بر تو ا تزا  تتمسر  يدا ت ق ي   ي اطقار مقواٍز للمنظمقة بر قا منيقا علقى تجنيقب  قي نا المزيقد 
 مم اا طفا ات السياسيةم مطال ا بر ة  ت   اتخاذ خطوات تيزز الوبدة الوطنية وا ترسخ اانقساا.

   ائ  المقاومة: المجلس خطوة لتمرير  فقة القرم
ع د المجيقد  مقيم سقر اقوى تبقالا المقاومقة دعقوة رئقيس السقلطة مبمقود ع قاس ليققد "القوطند"  اعت ر خالد 

  د راا ارم مباولة لتزوير إرادة ال يب الفلسطيندم على بد تي يره.
و  ار ع د المجيد إلى  م المجلس الوطند  قد  قرعيتو السياسقية والقانونيقة والنضقالية منقذ سقنوات عقدةم "وا 

 راا   ي نتائح ت در عنو  د با  عقده      منفرد  ما تطالب بر ة  ت ".يم م ااعت
ور ى ع ققد المجيققد  م اليققدا مققم دعققوة ع ققاس ليقققد الققوطندم "الب ققو  علققى  ققرعية لالنخققراط  يمققا تسققمى 
  فقة القرمم التد تستيدا الني  مم البقو "م مد دا ضرورة االتقزاا  مقا نقتح عقم لققاوات الققاىرة و يقروت 

 تد ضرب  يا ع اس عرض البائط"م و   اولو."ال
 القيادة اليامة: ع اس ومدسساتو  اادة لل رعية ومفرطة  الثوا ت

  ّدت الج ية ال ي ية القيادة اليامة  م المجلس الوطند  د راا ار اير  رعد ويمث  انقال ا علقى ااجمقاع 
 والوطنية.الوطندم مد دة  م ع اس  ااد لل رعية الدستورية والقانونية 

واقا  مسققدو  ااعققالا المر قزي  ققد الج يققة انقور رجققا  لققق"الرسالة نقت"  ّم  سققاس الخققالا ي مقم  ققد ال رنققامح 
السياسد الفلسطيندم " ي اس يريد  رض  رنامح يبتوي على تنازات   يقرة عقم الثوا قتم  قد مققدمتيا اضقية 

 الالجئيم".
دم وااسقتمرار  قد التنسقي  ا منقدم وتجقريا المقاومقةم و وض   م   و مازم ي ر على سياسة ت اد  ا راض

 "ولديو استيداد تاا للتناز  عم الثوا ت ااستراتيجيةم و ليا عق ات تبو  دوم إجراو الم البة".
وذ ققر  م ع ققاس مققرّر عقققد المجلققس   قق   منفققردم راققا  نققو  ااققد لل ققرعية القانونيققة والدسققتورية مققم جانققبم 

ة وال قققي ية مقققم جانقققب آخقققرم اقققائال إم ال قققرعية الفلسقققطينية تسقققتمد مقققم التقققزاا واضقققى علقققى ال قققرعية الثوريققق
الف ي   د خدمة ا ناو  ي وم ل م مبمود ع اس خرج عم الثوا ت والم ادئم و رط  ييا مقم خقال  اوسقلوم 

 و  ر    عوام  اوة القضية الفلسطينيةم اضا ة الى انو منتيد ال البية الدستورية.
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مققم خققال  اجراواتققو تر يقق  اطققاع اققزة واسققتنزا وم وتيديققد م ققالبوم و ققوا لت ققفية  و  ققّد  م ع ققاس ييققدا
القضققية الفلسققطينية تماًمققام م ققدًدا علققى ضققرورة اليمقق  علققى مباسقق تو و ريقققو تجققاه مققا ااتر ققوه تجققاه ال ققيب 

 الفلسطيند.
النظقققاا الققققداخلد ولفقققت  ّم المجلقققس البقققالد  ااقققد لل قققرعية ومخقققالا ل ققق  ا نظمقققة الميمقققو   يقققا تاريخيقققا و  

 للوطند.
عضققوًام  رلمققام منظمققة التبريققر الفلسققطينيةم ويضققا  719جققدير  الققذ ر  م المجلققس الققوطندم المدلققا مققم 

ممثلقققيم عقققم الف قققائ  والققققوى وااتبقققادات والتجميقققات الفلسقققطينية  قققد القققوطم وال قققتاتم  مقققا يضقققا جميققق  
 عضوًا. 132 عضاو المجلس الت رييد ال الغ عددىا 
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 ىر الىطني تهىي بمخرجاجهبىرصت حض

 8302\4\03الرسالة نت  
 د نظرة سريية  سماو المقاطيم لجلسقة المجلقس القوطند المزمق  عققده اليقوا ارثنقيم تجقد  م الباضقريم ا 
يمثلققوم ثقققال  ققد السققابة الفلسققطينيةم خا ققة  ققد ظقق  امتنققاع ثققاند    ققر   ققي   ققد المنظمققة عققم الم ققار ة 

  خ ية  لسطينية  د الداخ  والخارج. 100ياد ارسالمد و  ثر مم  ارضا ة لبر تد بماس والج
وتذىب  ت  ىذه المربلقة للقوطند    قرار بيقث  م  ق  مقا ييميقا ىقو تيقويض  عقداد المت ي قيم ليقدا وابقد 

  قط ىو ا تما  الن اب القانوندم بيث ييتمد المجلس  د ن ا و على عدد ا عضاو وليس الف ائ .
 قققو مقققازم ومقققم بولقققو ليققققد القققوطند والتقققد و قققلت بقققد القققذىاب وبيقققدام إا مقققم  يقققض ار قققرار   يقققر مقققم  

الف ققائ  ال قق يرة  المنظمققة راققا  قق  المخققاطر والتبققذيرات التققد  ققدرت مققم   ققائ  ومسققتقليم ومققراا يمم 
وىنقققا يجقققب الققققو  إم عققققد القققوطند لقققا يققق ِت مقققم منطلققق  التبقققديات التقققد تواجقققو القضقققية الفلسقققطينية وانمقققا 

التد يرى ع اس يم م  م تقوض سقيطرتو او سقطوة  قت  علقى المنظمقة مقم  يقدهم لقذا  يقو ذاىقب  التيديدات
  د ىذا ااستفراد إلى  ا ى بد.

عضقققو مقققم  عضقققاو المجلقققس  700رئقققيس المجلقققس القققوطندم سقققليا الزعنقققوم اقققا : إنقققو تقققا توجيقققو دعقققوات لقققق 
 الجاري.الوطند للم ار ة  د دورتو التد ستيقد  د راا ار نياية ال ير 

و وضق  الزعنققوم:  م ىنقار ااترابققًا آخقر اسققتيياب عققدد مقم ال فققاوات الفلسقطينية  ققد المجلقس الققوطند مققم 
 عضوًا. 80ردساو الجاميات ورجا  ا عما  وااات اد؛ لتيويض المتو يم مم  عضائو وال الغ عددىا 

عضقًوام مقوزعيم  691ىقو -وااليق-ويذ ر موا  المجلس الوطند البديثم  م عدد  عضاو المجلس الوطند 
 13م ويوجققد 44و ققااد دو  اليققالا  83م  ققااد الققدو  الير يققة 60م ا ردم 130م اققزة 374 ققا تد: الضققفة 

 عضًوا ميتقاًل  د سجوم اابتال .
نائ ققا  ققد المجلققس الت ققرييدم علققى عريضققة  87عضققوا  ققد المجلققس الققوطندم  يققنيا  145 ققد المقا قق  واقق  

 جي  انيقاد المجلس الوطندم المنوي عقده اليوا.طال ت رئيس السلطة  ت 
 يما   د ثالثة  عضاو مم المستقليم  د المجلقس القوطند الفلسقطيند اعتقذارىا عقم عقدا الم قار ة  قد دورة 

نيسقققام اا ريققق ن البقققالدم ووجيقققوا رسقققالة مفتوبقققة القققى سقققليا  30المجلقققس المققققرر انيقادىقققا  قققد راا ار يقققوا 
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ضققمنت تبفظققاتيا علققى انيقققاد المجلققس وا سقق اب التققد د يققتيا الققى عققدا تل يققة الزعنققومم رئققيس المجلققسم ت
 دعوتو  البضور.

واققا  الموايققوم علققى ىققذه الرسققالة وىققا: الققد تور انققيس القاسققام رئققيس اللجنققة القانونيققة السققا    ققد المجلققس 
مر ال قتاتم وع قد الوطندم والقد تور سقلمام ا قو سقتةم اا قاديمد وال خ قية الوطنيقة الميرو قةم ورئقيس مقدت

ال اري عطوامم ال اتب والمدلام ام الدعوة الى عقد ىذه الدورة للمجلس  ال ورة التد تمت علييقا تتيقارض 
مقق   يقققض  نققود النظقققاا ا ساسققد لمنظمقققة التبريقققرم  نيققا تمقققت دوم م ققاورات و قققذلر عقققدىا تبقققت بقققراب 

ارع الفلسقطيندم مثق  "بمقاس" و"الجيقاد اابقتال م وعقدا م قار ة بر قات و  قائ  مقاومقة ليقا ثقليقا  قد ال ق
 ارسالمد"م ومقاطية "الج ية ال ي ية لتبرير  لسطيم"م و  ائ   خرى لالجتماع.

و قققدوره اقققا  المبقققامد القققد تور انقققيس  قققوزي ااسقققا إم اجتمقققاع المجلقققس القققوطند الققققادا سقققي وم نقققذير  قققدام 
  يااة القرار وتبديد نوعيتو.موضبا ذلر انو ي رس اانقساا وال رذمةم ويمن  اابتال  سلطة 

و  ققد "للرسققالة"  م ااجتمققاع يرسققا للقيققادة الفلسققطينية الخققط ااسققتراتيجد الواجققب ات اعققو  ققد مناا ققة  ققفقة 
القرم ويبدد ا جيزة التد سوا تتيام  م  ال فقةم اائال" ذلر   قض النظقر عقم الت قريبات الناريقة التقد 

 ا ت ي   ميو".
مجلس الوطند الذي ي     رلمام ال يب الفلسطيند  قد القوطم وال قتاتم سقييزز مقم ويرى المراا وم  م ال

جقققراو  2006 قققرعية النظقققاا السياسقققد للسقققلطة الفلسقققطينيةم  قققد ظققق  ايقققاب اانتخا قققات المتوافقققة منقققذ عقققاا 
 اانقساا. ل م تيزيز السلطة يتوا   م يددي إلى  ضياا دور المنظمة.

  تنوعًا وتيددًا و  ثر مر زية  د يد رئيس السلطة المنتخقب مبمقود ع قاسم وت دو منظمة التبرير الجديدة  ا
إذ اا قققت عقققم القققدورة الجديقققدة "الج يقققة ال قققي ية" التقققد تيقققد الف قققي  الثقققاند  قققد المنظمقققةم ومييقققا عقققدد مقققم 
الف ققائ  والمجموعقققات السياسقققيةم  مقققا اا قققت بر قققة "بمققاس" التقققد ييقققد  عضقققادىا  قققد المجلقققس الت قققرييدم 

  عضاو ط ييييم. م74وعددىا 
عضقو جديقد  100واتيمت الج ية الديمقراطية لتبرير  لسطيمم  طرا ا الا تسميان  د ايادة السلطةم  تيييم 

  د المجلس الوطند الفلسطيند      "منفرد واير اانوند".
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مسققتقال مققم  عضققاو المجلققس الققوطند الققذيم  ققار وا  ققد آخققر اجتمققاع لققو ا قق  نبققو  82واالققت الج يققة: إم "
عضققو جديققدم   قق   منفققرد ودوم الرجققوع لف ققائ   100عامققان وا ققتيا المنيققةم ويجققرى ا م اسققت داليا  ققق 20ا

 المنظمة".
عضو المجلس الوطند الد تور  ايز   و  مالة اا  إم عضوية اللجنة التنفيذية يقررىا المجلس القوطند مقم 

ذلر ي ققوم  عضققاو التنفيذيققة م لفققيم مققم خققال  انتخققاب اائمققة تقققدا  عضققاو المجلققس يققتا التوا قق  علييققام و قق
 الوطند الذي مم بقو القانوند است دا   يض ا عضاو  و إضا ة جدد.

و ضقققاا:  م ا عضقققاو الممثلقققيم للف قققائ  الفلسقققطينية مقققم بققق  الف قققائ  اسقققت داليام والمنظمقققات ال قققي ية 
انوند  ققطب  سققماو  يققض واللجققام مققم بقيققا اسققت دا  ممثلييققا  مققا تققراه مناسقق ام موضققبا  نققو مققم ايققر الققق

 المستقليم ووض  ايرىا.
و بسب   و  مالة  ق م إضقا ة  ي عضقو مقم المسقتقليم يجقب  م يقتا  موا ققة المجلقس القوطندم م قيرا إلقى 
ضا ة  ما يناسب م  را ة القائميم على عققد   م ما يبدث باليا تالعب  ا سماو مم خال  ت يير وانتقاو وال

 جلسة المجلس  د راا ار.
ي دد   و  مالة  نقو مقم ايقر الققانوند  ا نجقد تمثقيال لسقتة ماليقيم  لسقطيند  قد الخقارجم مق   نيقا يمثلقوم و 

 % مم المجموع الفلسطيندم منوىا الى  م تمثي  ازة ضييا جدا.50نس ة 
عضوا للم ار ة  د جلسات الوطند اال يتيا مم ا سقماو ايقر الميرو قة  قد ال قارع  30واادر اطاع ازة 

 سطيند.الفل
 1996دورةم  ام آخرىا عقاا  21ىو  1964ويذ ر  م عدد مرات انيقاد المجلس الوطند منذ ت سيسو عاا 

. 
 -بسققب الميلومققات المن ققورة علققى مواقق  المجلققس الققوطند-عضققوا  18وتضققا اللجنققة التنفيذيققة الم ونققة مققم 

اريقق  واسققام ال قق ية  ققال مققم: مبمققود ع ققاس و ققائب عريقققات و ققارو  القققدومد عققم بر ققة  ققت م و بمققد 
وز ريا ا اا وياسر ع د ر و و سيد ع د الربمم ورياض الخضري ومبمد زىدي الن ا قي د وبنقام ع قراوي 

  مستقليم.
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 قد بققيم تتمثق  الج يققة ال قي ية  ي ققد القربيا ملققوحم وبقزب ال ققيب  بنقا عميققرةم والج يقة الديمقراطيققة  تيسققير 
وج يققة التبريققر الفلسققطينية  يلققد إسققبا م وج يققة التبريققر  خالققدم وج يققة النضققا  ال ققي د   بمققد مجققداندم

 الير ية  مبمود إسماعي  و دا   ال  ر  ت.
و نفت اللجنة زعيميم من قيم عم ج ية التبرير الفلسطينية وج ية التبرير الير ية ىما وا     و يوسقا 

 وجمي   بادة مراا يمم إلى جانب رئيس الب ومة.
 ققد  بققد الف ققائ  الفلسققطينية المقيمققة  ققد دم قق  " للجزيققرة"   نققو سققيتا اسققت دا  وتفيققد توايققات م ققدر ايققادي 

 قققارو  الققققدومد ا  قققو اللطقققان القققذي ر قققض ااعتقققراا  اتفقققا   وسقققلو ووا ققق  إاامتقققو  تقققونسم وز ريقققا ا اقققا 
 وياسر ع د ر و ومبمد زىدي الن ا ي د.

 بيا ملوح إلى اائمة المست يديم.ويتوا  م در ايادي  د   ي  آخر ضا  سيد ع د الربمم وع د الر  
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 اتهاماث "حماش" في جفجير املىكب: اصتباق لخطاب عباش ضدها

 8302\4\03العربي الجديد     غزة ــ ضياء خميل
لا ي م ما تو لت إليو تبقيقات  جيزة ا مم  د اقزةم والتقد  علنقت عنيقا وزارة الداخليقة التقد تقديرىا بر قة 

و مسقت ر ةم  يقد سلسقلة مقم التسقري ات التقد سق قت ارعقالم الرسقمدم والتقد "بماس"  د القطاعم مست يدة  
ُ  ل ققت للوسققيط الم ققري  ققد ملققا الم ققالبة الوطنيققة المتيثققرة. ومنققذ  ققد  التبقيقق   ققد مباولققة ااتيققا  مققدير 
 عقاا اققوى ا مققم القداخلدم تو يقق    ققو نيقيام وتفجيققر مو ققب رئقيس الققوزراو رامققد البمقدارم والققذي  ققام يرا قققو
مدير ااستخ ارات الفلسقطينية ماجقد  قرجم   قارت  وسقاط مقر قة مقم "بمقاس" إلقى  ّم "التبقيققات  قد  عمقا  
تخري يققة ُنفققذت سققا قًا  ققد القطققاع المبا ققر  انققت مققم تخطققيط وتنفيققذ متنفققذيم  ققد جيققاز ااسققتخ ارات  ققد 

 ييتر وم  ذلر".السلطة الفلسطينيةم واد خرجت لإلعالا  يض التفا ي  والفيديوىات للمنفذيم 
واتيمققت وزارة الداخليققة وا مققم الققوطند  ققد اققزةم مسقققاو السقق تم مسققدوليم  ققد جيققاز ااسققتخ ارات اليامقققةم 
التقققا   للسقققلطة الفلسقققطينية  قققد راا ارم  المسقققدولية عقققم تفجيقققر مو قققب رئقققيس ب ومقققة الو قققا  القققوطند رامقققد 

ير الياا لققوى ا مقم القداخلد تو يق    قو نيقيا مارس/ آذار الماضدم ومباولة ااتيا  المد 13البمد ار  د 
  تو ر/ت قققريم ا و  مقققم اليقققاا الماضقققد. وليققق  ا خطقققر القققذي   قققفت عنقققو وزارة الداخليقققة وا مقققم  27 قققد 

الققوطندم ىققو المتيلقق   قيققاا المتنفققذيم  ققد جيققاز ااسققتخ ارات الفلسققطينية  قق دارة عمليققات مققم خققال  خاليققا 
م وىقو مقا   ل تقو "بمقاس" مسق قًا لم قرم ل قم الققاىرة لقا ت قم مقتنيقة  يقذا سلفية جيادية  قد سقيناو الم قرية

 ا مر ا   ذلر.
  دت م ادر "الير د الجديقد"  ّم "خيقوط تجنيقد جماعقات سقلفية جياديقةم  و منبقر يم   ريقًا مقم ا ق  جيقاز 

ورية ااسقققتخ ارات اليامقققة  قققد ت تت  قققا ا ققق  نبقققو خمقققس سقققنواتم ومنيقققا انطلققق  جيقققاديوم إلقققى م قققر وسققق
و يضققيا لققا ي قق  ليد ققو و ققام ُيقتقق  ا قق  الو ققو ". وذ ققرت الم ققادر  ّم "بمققاس   ل ققت م ققر  جققزو مققم 
الميلومات  د وات سا  م ما سم  ليا  تخفيا الض وط الم رية على ازةم وواا ااتيامقات التقد  انقت 

ط اليمليقات  قد سقيناو ُتلقى ضد القطاع  د وسائ  ارعالا الم قرية المدعومقة مقم الدولقةم والتقد  انقت تقر 
  البر ة".

واسقتق لت م قر عقققب إ الايقا مقم "بمققاس"  ميطيقات تبقيقاتيقا و ققودًا متيقددة مقم البر ققةم ل نيقا لقا تتيققاَط 
     جدي م  ااتيامات التد وّجيتيا البر ة لمتنفقذيم  قد جيقاز ااسقتخ ارات الفلسقطيند  المسقدولية عقم 
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ناوم و قق  ذات الم ققادر. ل ققم  جيققزة ا مققم  ققد الضققفة ال ر يققة البققوادث التفجيريققة و يققض ا بققداث  ققد سققي
وبر ققة " ققت " ومييمققا ب ومققة الو ققا  الققوطندم اتيمققت "بمققاس"  ققق"اليروب مققم المسققدولية بققيم  لقتيققا علققى 
ااسققتخ اراتم و ققّنت ىجومققًا عنيفققًا علققى البر ققة  ققد وسققائ  إعالميققا و ققد ت ققريبات مسققدولييا الب ققومييم 

 والبز ييم".
ت "بمققاس" عقققب المققدتمر الققذي عقدتققو داخليققة اققزةم تخفيققا واقق  ااتيامققاتم مققم خققال  طققرح م ققادرة وباولقق

واسققية تضققّمنت تبقيقققًا  لسققطينيًا وعر يققًا ودوليققًا  ققد الميطيققات التققد اققدمتيا الققوزارةم وت  يققدىا ضققرورة اليققودة 
عادة تفيي  الم البة الفلسطينية.  عم اليقو ات المفروضة على ازة وال

مقق  ىققذا الققر يم  سققتاذ اليلققوا السياسققية  ققد جاميققة ا مققة   ققزة بسققاا الققدجندم الققذي اققا  لققق "الير قققد واتفقق  
الجديد"م إنو "لقو لقا تققا بر قة بمقاس  يققد مقدتمر  قبا د  عققب المقدتمر الخقاص  قوزارة الداخليقة لو قلت 

 ا مور إلى بّد القطيية ال املة".
ددة لالتيامقات وتقرر ال قاب مفتوبقًا للم قالبة مقم  جق  و ضاا الدجند  م "مدتمر بمقاس بقّدد  قريبة مبق

ابتققواو ا زمققة والخقققروج   اقق  ا ضقققرارم خ و ققًا و نققو  قققد بققا   قققبة روايققة الداخليققة  قققا مر تبققو  مقققم 
مربلققة الخ ققومة السياسققية إلققى التيديققد الوجققودي". ور ى  م "داات المققدتمر وتوايتققو جققاوت  يققد  يققاا اليلققة 

س زيارة ا يرة لليا مة الم رية القاىرةم وا   يوميم مم انيقاد المجلقس القوطند مم إنياو و د بر ة بما
 التا   لمنظمة التبرير الفلسطينية".

و وضقق   م "بر ققة بمققاس  رادت مققم وراو ىققذا ارعققالم عققم نتققائح التبقيقق  اسققت قاو  ي ىجققوا مبتمقق  مققم 
ي ققا  رسققائ   عضققاو الم جلققس الققوطند الم ققار يم  يققو  م  ي الققرئيس الفلسققطيند مبمققود ع ققاس علييققام وال

بققديث آخققر عمققا جققرى ىققو ايققر منطقققد". و بسققب الققدجند  قق م "السققلطات الم ققرية و طرا ققًا عر يققة تققدخلت 
خال  الفترة الماضية مم  جق  ابتقواو المواقا ومنق  تقدىور ا مقورم وار ققاو علقى الم قالبة اائمقة وىقو مقا 

خليقققة   قققزة ا ققق   سقققا ي  والمقققدتمر ا خيقققر". وعقققم مسقققتق   يتضققق  مقققم المقققدتمر ا و  القققذي عقدتقققو وزارة الدا
الم قالبة الفلسققطينيةم   ققد علققى  م "وااييققا  ققات  ققي ًا  ققد ظقق  مققا يجققري باليققًا مققم عقققد للمجلققس الققوطند 

 وال  ا عم ملا مباولتد استيداا مو  د البمدار و  و نييا".
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 املىطقي وغير املىطقي في عقد املجلط الىطني الفلضطيني

 8302\4\03  الجديدالعربي   عيسى الشعيبي
 ققد ظقق  تققدا   التطققوراتم وتققزابا ا جنققدات وا ولويققاتم وسققخونة الواققائ  الجاريققة  ققد المنطقققةم ي ققدو انيقققاد 

ن  ققد راا ارم بققدثًا تف ققيليًا ا 2018/ 4/ 30المجلققس الققوطند الفلسققطيندم المقققّرر ا تتابققو اليققوا ارثنققيم ا
ا وااىتماا  النس ة للر ي الياا الير د ومنا ر ارعالام علقى القراا يلفت اانت اهم واد ي وم خارج دائرة اليمو 

مققم  قق  مققا يسققتبوذ عليققو ىققذا البققدث مققم اسققتقطاب داخلققدم ويسققت ثر  ققو مققم ت طيققاٍت  ثيفققٍة علققى ال ققييد 
الفلسطيندم ويثيره مقم خقواطر وموااقا وآراو مت اينقةم وُي قيلو مقم سقجااٍت سياسقيٍة باميقة القوطيسم رابقت 

ققوةم وتتسقق    ثقر  قق  ثر مق  مققرور الواقتم وذلققر اقداة تبديققد اليقوا ا خيققر مقم إ ريقق / نيسقام موعققدًا تبتقدا  
 عامًا.  22نيائيًا ليقد دورة عاديةم ىد ا ولى مم نوعيا منذ 

ومقق   م الخال ققات  انققت سققمًة م ققاب ًة ل قق  اجتمققاع  لسققطيند مققم ىققذا المسققتوى السياسققد الر يقق م و ققام 
خققب والم ونققات التنظيميققة الفلسققطينية ي ققتد تققوترًا ويققزداد  ققخ ًام ع ققية انيقققاد  ي دورة ا خققذ والققرد  ققيم الن

للمقققرجييتيم الت قققريييتيم االمجلسقققيم القققوطند والمر قققزين  سققق اب يطقققو   قققربيام إا  م الخال قققات التقليديقققة 
يم  قققطم وانسققداد ت ققدو ىققذه المققرة  عمقق  و  ققد انفيققاًا مققم ذي ا قق م لققيس جققّراو است ققراو بالققة اانقسققاا الليقق

نمقققا  يضقققًا  فيققق  تمر قققز ال قققالبياتم وابت قققار  القققدروب السياسقققيةم ومبدوديقققة الخيقققارات المتابقققة  بسقققبم وال
طالققة  مققد اانقسققاام ا مققر الققذي   ضققى إلققى سققا قة ايققر مسقق واةم ونينققد  يققا الخققروج عققم   ققناعة القققرارم وال

لفلسققطينيةم و التققالد خققر  النظققاا الميمققو   ققو لققدى القواعققد النا ققذةم والتقاليققد المسققتقرة  ققد البيققاة السياسققية ا
 المجلس الوطند نفسو. 

 د  اب ا مور المنطقية الملّبة التد تملد ضرورة عقد المجلس الوطندم وىد ضقرورة وطنيقة ملبقةم يجقب 
ااسقققتجا ة ليقققا مقققم دوم مزيقققد مقققم الت جيققق م تتققققّدا مسققق لة إنققققاذ المدسسقققة الت قققرييية الفلسقققطينية مقققم عوامققق  

ت    ال طدوم  ما  د ذلر تجديد  نية الييئات وا طر والييا ق  والتنظيمقات التا يقة لمنظمقة التبريقرم و قد ال
مقققدمتيا اللجنققة التنفيذيققة التققد  ققاخت  ثيققرًام و ققارت ميققددة  فقققدام الن ققابم ناىيققر عققم اسققتيادة  اعليققة 

انييققارم وآيققاًل لالنققدثار التققدريجد المنظمققة ذاتيققام  يققد  م  ققات الققوطم المينققوي الفلسققطيند ىققذا علققى  ققفير ا
علققى مققر ى ومسققم  مققم   ققبا وم وبققّدث وا بققرج عققم ضققرورة مواجيققة سلسققلٍة ا ب ققر ليققا مققم ا خطققار 
الم يرية الماثلة بتى   باب الييوم ال ليلةم وعم ر   سوية ا داو السياسد والتنظيمقد علقى بقد سقواوم 
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جاىقاتم  ضقاًل عقم تب قيم الم قروع القوطند ااسقتقاللد ومجا يقة التبقديات المبداقة  الوضق  مقم  ق  اات
 الذي يواجو ادرًا   يرًا مم ااستي او. 

يم ققم لنققا إدراج مزيققد مققم ا سقق اب المنطقيققةم الموج ققة عقققد اجتمققاع مجلققس وطنققد تقق خر انيقققاده زمنققًا  طققو  
ة الفلسققطينية المفتوبققة ممققا ين  ققدم والمرا يققة   الاققة بققو   ىميققة عقققد ىققذه الققدورةم  ققد ىققذه اللبظققة السياسققي

علقققى   قققد اابتمقققاات السقققيئة سقققووًام إذا مقققا انتقققزع   قققي   لسقققطيند مقققا بققق  القققنقض االفيتقققون ورىقققم عققققد 
المجلس ا تراطاتو الفئوية الضيقةم وتبو   قرط ارجمقاع علقى ال رنقامح السياسقد مقثاًلم وىقو إجمقاع اقد ا 

ردوس الجميقق م وواقق  الوضقق  المتقق زا   ققاًل  ققد يتبققق   ققد المققدى المنظققورم إلققى ميققوٍ  ليققدا ال يققت علققى 
وىقدة المبا  ققة الف ققائليةم ومقم ثّمققة تققرر الب قق  علقى ال ققارب  مققاا مزيققد مقم ا زمققات الداخليققةم وعوامقق  

 اانقساا المقدر ليا  م تستفب  م  مرور الوات. 
ايقر المنطقيقةم  قدوم ل قة  اانتقا  إلى المظاىر السل ية ال اعثقة علقى التقوجس واارتيقابم ومقار قة ا سق اب 

اتياميققةم وىققد مظققاىر مرا قققة لققدعوة المجلققس  ققد دورة انيقققاده الباليققةم تتجلققى ل قق  ذي عققيم   ققيرٍة جملققٌة 
طويلقققٌة مقققم التجقققاوزات علقققى الققققانوم القققداخلد للمجلقققسم وعلقققى النظقققاا اليقققاام وتت قققّدى  مقققاا  عقققيم الميتمقققيم 

قيققققة التيسقققا ايقققر المفيقققوا  قققد اسقققتخداا السقققلطةم  ال ققق م الفلسقققطيند المثقققق   الم قققاعب والم ققق التم ب
وار ققراط ال ققديد  ققد اانتقائيققةم ومققم ثّمققة ممارسققة بقق  م قق ور  ققد م ققروعيتوم  دى  ققد مققا  دى إليققو إلققى 
ا ققاو ايققر مق ققو  ل ثيققريم مققم  عضققاو   ققالو  ققد المجلققس نفسققوم  يضققيا مققم  تيمققيش  يققض ال ققر اوم وال

مم المناضليم اليتاةم ممم  ر وا ج   عمارىا  د ال فقاح مقم  المدسسيم للنظاا السياسدم و يضيا ا خر
 ج   لسطيم.  قد  دا  م ااعت ار ا ساس ال امم وراو ىقذا التيّسقا  قد اختيقار المقدعويم للم قار ةم وىقذه 
اانتقائيققةم بتققى ا نقققو  ال ر لققة لوسققماوم ىققو الخققالا السياسققد بينققًام والمواققا ال خ ققد المزاجققد بينققًا 

القققققراا مققققم  م ىقققققداو المسققققت يديم ليسقققققوا   ققققباب موااقققققا عدميققققة  ساسقققققًام وا ىققققا مقققققم ذوي  آخققققرم علققققى
اارت اطات الخارجيةم إخوة ور ا  درب طوي م لا يتوا قوا بتى م  نظراو ليا عارضوا عقد المجلقس  قد راا 

 ي نظقاا  ار "تبت براب اابتال !"م م   م ااخقتالا  قد القر ي دليق  عا يقة سياسقيةم وارينقة علقى  قبة
سياسققد  يينققوم  قق  ومظيققر سققائد  ققد  راققى الققديمقراطيات ال ر يققةم   يققا يجققري إابققاا الخققالا  ققد وجيققات 
النظر ى ذا  د مس لة نظاميةم والد    و مييارا لليضوية الم تس ة مم عدميام م   م  بد  ىقا  ىقداا ىقذه 

 الدورة ىو تيزير ال رعيةم واسترداد  ل  ال ورة الفلسطينيةال 
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مقق موًا مققم دورة انيقققاد المجلققس الققوطندم  ققد ىققذ المربلققة الي ققي ةم  م ت قق   نقطققة تبققو  إيجققا د  ققد  ققام 
مسققار القضققية الفلسققطينيةم و م تققددي إلققى خطققوٍة إلققى ا مققاا علققى طريقق  اسققتيادة الوبققدة الوطنيققة وترتيققب 

المسققارم وتقققّدا ا جو ققة  ال يققت الققداخلدم و م تفققت   ا ققًا  وسقق  مققم ذي ا قق  للقيققاا  مراجيققاٍت نقديققةم ت ققّوب
المطلو ققة علققى  سققئلٍة مطروبققٍة ا تبتمقق  التسققويا   ثققرم ليقق   ققد طلييتيققا  يفيققة منقق  بالققة اانقسققاا مققم 
التبقققو  إلقققى وضقققيية انف قققا  ت خقققذ اطقققاع اقققزة إلقققى م قققائر  ارثيقققةم واليمققق  علقققى توسقققي  نطقققا  الخيقققارات 

واقققد  قققارت  خيقققرا مبققق  إجمقققاع نقققادرم  ضقققاًل عقققم وال قققدائ  والمم نقققات ال فيلقققة  ت قققييد المقاومقققة ال قققي يةم 
 مواجية " فقة القرم"م ور   وتائر اا ت ار الد لوماسدم واير ذلر مم استبقاااٍت تب ى وا تيد. 

م   مققا واققد   قق   انيقققاد المجلققس الققوطند بقيقققة منتييققةم واققدت  قق  ىققذه السققجاات وراو الظيققرم بتققى وال
م الم مو   وم اليوا ا ق  ال قدم  م يلتفقت المقدتمروم  قد راا ار إلقى استمرت  ترة زمنية ا يرة مق لةم   م م

ما يبيق   الوضق  الفلسقطيند القراىم مقم مخقاطرم ومقا ي قارا عليقو مقم منزلققاتم يير ونيقا ىقا ا ق  ايقرىا 
مم المراا يم والمتا ييمم  بسب  م  د مقدمتيا ن وو ظرا ااىر يبو  دوم إم انيقة عققد المجلقس القوطند 

ى  قد مقا ت ققى مقم  رض  لسقطينية متابقةم  ق م تمنق  سقلطات اابقتال م  قالقوة اليسق رية المجقّردةم مرة  خر 
التئامققو مجققّددًا تبققت  ي ذرييققة مختلقققةم ا مققر الققذي يقتضققدم ر مققام تفققويض  ققالبيات ىققذا المجلققسم وىققو 

س الت قققرييد سقققيد نفسقققوم إلقققى المجلقققس المر قققزيم وتبويققق  ا خيقققر إلقققى  رلمقققام  لسقققطيند يققققوا مققققاا المجلققق
الميط  منذ  بد ع ر عامًام وىو المجلس الذي انتيت  د واا  ا مر مدتوم وانقضت  قرعيتوم و قار مقم 

 الضروري است دالو  مجلٍس منتخبم بيم تسم  الظروا الموضوعية  ذلر. 
خال قققة الققققو  إم الوضققق  الفلسقققطيند المقققثخم  قققالجراحم المثقققق   الم قققاعبم والمبقققاط  تبقققدياٍت م قققيريٍة 

ديدة الوطقق ة علققى المسققتق   المرئققدم تتققو ر لققو ا م  ر ققة سققانبةم اققد ا تت ققّررم للققد    ققدماو  ققا ة  ققد  قق
عقققرو  المدسسقققة الفلسقققطينيةم وتجويقققد  داو النظقققاا السياسقققد الققققائا علقققى مقققا ي ققق و المبا  قققة التنظيميقققةم 

مح سياسقققد واايقققد اا ققق   تخلي قققو المنا فقققة ال  يضقققةم ومقققم بالقققة الّترىققق  المديقققدةم و قققو  ذلقققر اعتمقققاد  رنقققا
للتبققق م ي خققذ  يققيم ااعت ققار سققائر المت يققرات اراليميققة والدوليققةم وىققو مققا يفققت  الطريقق  واسققيًا  مققاا مربلققة 
 لسطينية جديقدةم اقد تسقتدعد إعقادة النظقر  قد ال قي ة الف قائلية الميتمقدة باليقًام وىقد  قي ٌة عفقى علييقا 

د لمجلقققس وطنقققد جديقققدم  يقققد  م  قققات  ثيقققٌر مقققم ىقققذه القققزمم مققق  ا سقققام ولقققا تيقققد  قققالبًة   سقققاس تمثيلققق
 الف ائ  اسمًا على اير مسّمى.

 

  جم بحمد هللا


